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Styrets arbeid 

Foreningen har som formål å jobbe til beste for bygdas innbyggere i saker som er av allmenn interesse, 

samt å forvalte og drifte Lierskogen Samfunnshus, slik at stedets innbyggere har et høvelig 

samlingssted for sosiale og kulturelle aktiviteter. Dette innebærer at styret gjennom året diskuterer og 

følger opp diverse saker, det er stort spenn og variasjon i enkeltsaker. 

 

I perioden har det vært avholdt 11 ordinære styremøter. 

 

Det har vært et høyt aktivitetsnivå også i 2022. Det har vært mange aktiviteter både i forhold til Velet 

og Samfunnshuset, spesielt med fullføring av nytt kjøkken, innvendige og utvendige malerarbeider på 

Samfunnshuset, ruskenaksjon, Gapahuk arbeid, samt forberedende arbeid rundt trafikksikkerhet og 

infrastruktur. Styrets medlemmer har igjen lagt ned i overkant mange dugnadstimer for 2022. 

 

Nærmere beskrivelse følger nedenfor. 

 

Foreningens arbeidsform 

Foreningens styremedlemmer har arbeidet som én enhet med enkeltmedlemmer som ansvarlig for 

oppfølging av større enkeltsaker. Økonomisk føres det to regnskap for å skille husets drift 

(leieinntekter og driftsutgifter) fra foreningens medlemsinntekter (som skal gå til veldedige formål).  

 

Etter forrige årsmøte konstituerte styret seg med følgende arbeidsoppgaver pr. person: 

 

Navn  Rolle Arbeidsoppgaver 

Lars Wiggo Stabæk Leder Trafikk/ Kommune 

Gunnar Tveten Kasserer Økonomi og regnskap 

Magne Nordheim Nestleder/ Sekretær Kontaktpunkt Samfunnshuset 

Marianne Larsen Styremedlem Prosjekter og nærmiljø 

Marius Foss-Opsahl Styremedlem Prosjekter og nærmiljø 

Elin Tilley Christensen Styremedlem Prosjekter og nærmiljø 

Ingrid Lønningdal Varamedlem 1 Prosjekter og nærmiljø 

Monica B. Knutsen Varamedlem 2 Prosjekter og nærmiljø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foreningens økonomi 

Det har vært et økonomisk utfordrende år. 

● Samfunnshusets regnskap viser et underskudd på ca. 260.000 kr. Det meste av dette var 

forventet, budsjettert underskudd på 204.700kr. ifbm. oppgradering av kjøkkenet (se også 

årsmelding 2021). 

● Svært høye strømpriser har også bidratt vesentlig til underskuddet utover kostnader til 

kjøkken. Årets strømutgifter endte på nesten 209.000 kr mot budsjettert 120.000 kr. Forrige år 

(2021) var strømutgiftene "bare" 98.000 kr. Vi fikk strøm støtte på ca. 47.000 kr, slik at netto 

strømutgifter ble ca. 162.000 kr. Dvs. at vi fikk dekket ca. halvparten av 

budsjettoverskridelsen. 

● Vi har økt prisene på tilfeldig utleie med 20%, for å dekke inn for høye strømpriser. 

● I tillegg innførte Velet raskt et sparetiltak på Samfunnshuset, gjennom senkning av 

innetemperatur ett par grader. 

● Tilfeldige leieinntekter nærmer seg et normalt nivå igjen etter at samfunnet åpnet opp etter 

covid-19-pandemien. 

● Tross stort underskudd for samfunnshuset, føler vi at økonomien er trygg takket være noe 

reserver i banken. Dette gjenspeiles i neste års budsjett. 

● Velets regnskap viser et overskudd på ca. 13.000 kr som er ganske normalt. Medlemsmassen 

har økt noe til 176 personer og 10 bedrifter, som resulterte i totalt 49.000 kr i 

medlemskontingenter. Den største utgiften er støtte til gode formål på i alt 23.000 kr, fordelt 

på innkommende søknader. 

○ Det er lagt ned et betydelig arbeid med å øke medlemsmassen i Lierskogen Vel og 

Samfunnslag, de senere årene. Det er spesielt lagt vekt på deling av informasjon på 

vår hjemmeside Lierskogen Vel og på Facebook. Vi ser at antall medlemmer på vår 

Facebookside har økt med over 100 medlemmer til ca. 650 i skrivende stund. Sammen 

med høyst interessant arbeid med Kommunedelplanen for samferdsel og 

trafikksikring, er det derfor å forvente at medlemsmassen vil fortsette å øke noe i tiden 

fremover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Vel-relaterte saker 
 

Økonomisk støtte til veldedige formål 

Hvert år tilbakeføres hoveddelen av medlemskontingenten tilbake til bygda gjennom veldedige formål. 

● I 2022 er det kommet inn 4 søknader:  

○ Lierskoven Dramatiiske Selskab (teateret) tilgodeses med kr. 10.000 

○ Regnbuen barnehage kr. 5.000 

○ Ekeberg Vel, benk til bakken i Bøveien, kr. 5000 

○ Lier IL E-sport United kr. 5.000 

● I tillegg ble Heia skole 100 år i 2022: Velet deltok på markeringen 29. september, og ga en 

gave på kr. 3000 til elevrådet. 

 

LVSL har hatt et godt samarbeid med Lier kommune, også i 2022.  

Kommunen har i løpet av året iverksatt følgende trafikksikringstiltak i nærområdet: 

● Fartsdumper på Gamle Drammensvei mot kommunegrensen til Asker. 

● Flere gangfelt. 

● Etablering av lys i gangfeltene. 

● Senking av fartsgrense i sentrum. 

 

Videre har LVSL jobbet med, og diskutert følgende saker med Lier kommune: 

1. Årlig møte med kommunen ble avholdt 17. november 2022. 

2. Fremgangsmåte og forventet arbeid ifm. kommunedelplan (trafikksikkerhet og 

trafikkavvikling) for Lierskogen. Arbeidet har vært utsatt fra Lier kommune sin side, men det 

er nå bevilget penger, så det er forventet at arbeidet starter opp høsten 2023. 

3. Byggetiltak på Lierskogen, herunder Sagvollskogen, Sivilforsvarstomta, Bildeler AS, og 

trafikksikkerhet for Ovenstadveien Øst. 

4. I tillegg informerte kommunen om “Hjertesak” som går ut på flere trafikksikringstiltak ifm. 

skole og skolevei.  

5. Det er gjennomført møte og befaring omkring trafikksikkerhet og trafikkavvikling sammen 

med virksomhetsleder stedsutvikling og plan - Thorgeir Bjerknes ang. Kommunedelplan 

(KDP) Samferdsel og trafikksikring. LVSL har vedlikeholdt og oppdatert eget notat omkring 

trafikksikkerhet og trafikkavvikling, og oversendt dette til kommunene. LVSL har også 

publisert dokumentet på Lierskogen.no og på vår Facebookside. 

 

Noen punkter fra notat om trafikksikkerhet og trafikkavvikling for Lierskogen: 

1. Ønske om bedre trafikksikkerhet i Lierskogen sentrum. 

2. Behov for rundkjøring ved Kiwi. 

3. Flytting av bussholdeplass ved Circle K, til tidligere regulert plassering, øst for avstikkeren. 

Vi fikk i november 2021 beskjed fra Lier kommune om at dette arbeidet er besluttet 

gjennomført i nær fremtid. Dette arbeidet drøyer fra Statens Vegvesen/ Viken fylkeskommune 

sin side. 

4. Nytt fotgjengerfelt ved Circle K til bussholdeplass motsatt side. Dette arbeidet drøyer også fra 

Statens Vegvesen/ Viken fylkeskommune sin side. 

5. Det har vært en del aktivitet omkring manglende gang- og sykkelvei langs FV16 til Asker. 

Siste status er at Viken fylkeskommune har besluttet å gjennomføre en 

trafikksikkerhetsinspeksjon til våren. Deretter vil fylket gå i dialog med Statens Vegvesen 

siden sistnevnte har Sykkelrute E18. 

6. Trafikkavvikling ved Heiatoppen (Heiakrysset): 

a. Trafikkfarlig bussholdeplass ved Heiatoppen (FV16) retning Drammen. 

b. Trafikkfarlig vei over Regnbuebrua, ankomst bussholdeplass ved pendlerparkering, 

Heiakrysset for øvrig 

7. Andre tiltak langs Drammensveien og E18: 

a. Manglende støyskjerming langs E18. 

b. Manglende vedlikehold av dagens støyskjerming langs E18. 

c. Belysning ved bussholdeplass på Tveita. 

d. Ønske om redusert fartsgrense til 50 km/t. 



Sagvollskogen og Sivilforsvarstomta 

● Velet har hatt møte med Dpend AS ang. trafikkmålinger, gjennomført den 14.juni 2022. 

Dpend AS disponerer nå både Sagvollskogen og Sivilforsvarstomta.  

● Vårt notat om trafikksikkerhet og trafikkavvikling er delt med Dpend AS.  

● Sagvollskogen vil ikke bli regulert før Kommunedelplanen for samferdsel er ferdig. 

● Fengsel blir det ikke noe av på Lierskogen. 

 

 
Kilde: https://dpend.no/prosjekter/sagvollskogen/ - Sagvollskogen 

 

  
Kilde: https://www.lierposten.no/na-skal-denne-selges-en-eiendom-med-potensial/s/5-65-240016 

(krever abonnement på Lierposten) - Sivilforsvartomta 

https://dpend.no/prosjekter/sagvollskogen/
https://www.lierposten.no/na-skal-denne-selges-en-eiendom-med-potensial/s/5-65-240016


Etablering av gapahuk med ildsted 

Denne oppgaven har fulgt oss store deler av året. Fra kommunens initiativ, via godkjenning fra 

grunneier Jens Gravdal, søknadsprosess Kartverket, forberedende grunnarbeidet i marka, til etablering, 

skilting, og til slutt offisiell åpning av en flott gapahuk ved ordfører. Det er lagt ned stor arbeidsinnsats 

for å få arbeidet fullført. 

Gapahuken ble høytidelig åpnet av ordfører Gunn Cecilie den 30. oktober 2022. 

 
 

Kjentmannsposter 

Vi gjentok suksessen fra 2021, og har satt ut 20 kjentmannsposter på Lierskogen og omegn også for 

2022. De som har levert inn start-kort, blir med i trekning av premier i dag, etter årsmøtet. 

LVSL har fått premiene sponset av Liertoppen Kjøpesenter og Kiwi. 

Kjentmannspostene ble flittig brukt av befolkningen på Lierskogen, og vi har fått gode 

tilbakemeldinger, og ønske om tilsvarende opplegg i 2023 (kanskje med noen nye poster). 

 

Aktivitetspark 

Aktivitetspark ble bygget sommeren 2022. Plassering blir flyttet til E-sport huset (gamle skolen) pga. 

utvidelser ved Heia Barnehage og flytting av gangvei. Vi klaget på denne plasseringen, men ble ikke 

hørt. 

 

Skiløypa gjennom Sagvollmark 

Den manglende skiløype gjennom Sagvollmarka til Kjekstadmarka, har vært etterlengtet i lengre tid. 

Høsten 2021 ble ny løypetrase ryddet og klargjort for skispor med hjelp fra Dpend AS (utbygger 

Sagvollskogen) og Skiforeningen. Vinteren 2022/ 2023 har denne løypa blitt flittig brukt av 

Lierskogens innbyggere.  

 

Parkslirekne, uønsket flora i nærområdet på Lierskogen 

Parkslirekne er en svartelistet plante som spres seg raskt og uhemmet, kveler all annen flora og er 

svært vanskelig å stoppe/ fjerne. Det er viktig at grunneiere er bevisst for å unngå videre spredning. Vi 

har foretatt en registrering av forekomster på Lierskogen, involvert innbyggerne i dette, samt hatt 

løpende kontakt med landbrukskontoret. Det er ikke lett å få midler til fjerning, så saken tas ikke 

videre nå utover informasjonsarbeidet som er utført. 

 

 

 

 

 

 



2. Samfunnshuset 
 

Faste leieavtaler 

● Regnbuen barnehage leier store deler av kjelleretasjen pluss kontor ved hovedinngangen i 

1.etasje . Se nedenfor. 

● Aspendos Pizza leier grunn til veikjøkken 

● Junior klubben, ukentlig klubbkveld i kjeller for barn og ungdom 

● Vaktmesterleiligheten – bolig for vaktmester 

● Lierskovens Dramathiiske Selskab leier kostymelager 

● Lier Høyre leier lite lagerrom i kjeller 

 

Tilfeldig leie 

LVSL leier ut lokaler og kjøkken nesten hver helg til selskaper og sammenkomster, og til en del 

møtevirksomhet og annet i ukedagene. Etter et par år med pandemi har dette tatt seg opp igjen i 2022. 

Vi er godt fornøyde med etterspørselen. Oppussingsprosjektene som er gjennomført, er med på å legge 

forholdene til rette for slik utleie. 

Av lag og foreninger som bruker samfunnshuset mye kan nevnes: 

● Amaze danseklubb – ukentlig dansekveld for barn 

● Lierskovens Dramathiiske Selskab – øvelser og revy nesten hvert år i november 

 

Regnbuen barnehage 

Dette har vært et langvarig og godt leieforhold. De leier store deler av kjelleretasjen og sørger for en 

betydelig del av leieinntektene (stor del av budsjettet på inntektssiden). LVSL har også i denne 

perioden hatt god dialog med daglig leder og styret i Regnbuen Barnehage, omkring tiltak for 

forbedringer på kort og lang sikt. 

 

Lierskogen Samfunnshus – vurdering av drift i perioden 

● Nytt kjøkken ble ferdigstilt iht. plan tidlig i 2022. 

● I forbindelse med bytte av vaktmester har det vært behov for innkjøp av nye hvitevarer til 

vaktmesterleiligheten. 

● Styret beslutter å søke om midler hos kommunen til oppgradering av gjestetoaletter, innen 

fristen 15.april 2022. Kostnadsrammen var på ca. kr 800.000. Søknad ble avslått i denne 

omgang. Omfanget var større enn midlene som skulle fordeles. 

● Ifm. dugnaden i august 2022, ble Samfunnshuset malt utvendig, sammen med innvendig 

listverk rundt vinduene som ble byttet ut i 2021. 

● Det er gjennomført nødvendig løpende vedlikehold i perioden, samt gjennomført årlig 

utendørs dugnader. 

● Det er gjennomført obligatorisk branninspeksjon i perioden. 

● Vaktmestertjenesten har fungert godt i perioden. 

● Planlegging av prosjekt for innvendig maling av både Storesal og Lillesal, gjennomføring i 

januar 2023 

 

Lierskogen Samfunnshus – vurdering av investeringsbehov 

LVSL står overfor større investeringer de neste årene for å opprettholde formålsparagrafen for 

Lierskogen Samfunnshus. Dette er større og kostnadskrevende aktiviteter som krever fagfolk med 

sertifiseringer og erfaring, med mindre rom for dugnader og mobilisering av frivillighet. 

● Gjestetoaletter i kjeller. 

● Sikringsskap og elektrisk anlegg generelt. 

● Utvendig tak; Samfunnshuset fikk lekkasje på taket 9. januar 2023. Tak ble måkt på dugnad, 

og tak reparert i vaktmesterleiligheten. Dette må følges opp til våren.  

● Ferdigstille utvendig maling av samfunnshuset. 

 

Dette kommer i tillegg til mindre vedlikeholdsarbeider som maling, bytte av dører mm. 

 

 

 



Administrasjon, IKT og Web-sider 

● LVSL har jobbet med forbedring av interne rutiner og arkiv, herunder god 

informasjonsforvaltning. 

● LVSL jobber med å gi bedre informasjon til medlemmer 

o Hjemmesidene for www.lierskogen.no inneholder informasjon om foreningens 

aktiviteter. Sidene oppdateres jevnlig av styret. 

o Facebook side for “Lierskogen Vel og Samfunnslag” 

 

 

Med hilsen Styret 

Lierskogen, 28. mars 2023 


